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Předmluva  Foreword

Tento dokument (EN ISO 25178-605:2014) vypracovala
technická komise ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické
specifikace produktu a jejich ověřování, ve spolupráci
s technickou komisí CEN/TC 290 Rozměrové a geometrické
specifikace produktu a jejich ověřování, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

 

This document (EN ISO 25178-605:2014) has been
prepared by Technical Committee ISO/TC 213
“Dimensional and geometrical product specifications and
verification” in collaboration with Technical Committee
CEN/TC 290 “Dimensional and geometrical product
specification and verification” the secretariat of which is
held by AFNOR.

 



Této evropské normě je nutno nejpozději do července
2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání,
a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit
nejpozději do července 2014.

 

This European Standard shall be given the status of
a national standard, either by publication of an identical
text or by endorsement, at the latest by July 2014, and
conflicting national standards shall be withdrawn at the
latest by July 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci
jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 
Attention is drawn to the possibility that some of the
elements of this document may be the subject of patent
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible
for identifying any or all such patent rights.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou
normu povinny zavést národní normalizační organizace
následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské
republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru,
Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the
national standards organizations of the following countries
are bound to implement this European Standard: Austria,
Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the
United Kingdom.

Oznámení o schválení  Endorsement notice

Text ISO 25178-605:2014 byl schválen CEN jako
EN ISO 25178-605:2014 bez jakýchkoliv modifikací.  

The text of ISO 25178-605:2014 has been approved by
CEN as EN ISO 25178-605:2014 without any
modification.
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Úvod  Introduction
Tato část ISO 25178 patří do souboru norem
geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné
považovat za obecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638).
Svým obsahem ovlivňuje článek 5 řetězu norem profilu
drsnosti, profilu vlnitosti, základního profilu a textury
povrchu plochy v obecné matici GPS.

 

This part of ISO 25178 is a Geometrical Product
Specification standard and is to be regarded as a general
GPS standard (see ISO/TR 14638). It influences the chain
link 5 of the chains of standards on roughness profile,
waviness profile, primary profile, and areal surface texture.

 



Pro více podrobnější informace o vztahu této normy
k modelu matice GPS, viz přílohu G.  

For more detailed information on the relationship of this
standards to the GPS matrix model, see
Annex G.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638 podává
přehled systému ISO/GPS jehož částí je tato norma.
Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá
v této normě a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO
14253-1 použitá ke specifikacím
provedeným v souladu s touto normou, není-li jinak
indikováno.

 

The ISO/GPS Masterplan given in ISO/TR 14638 gives an
overview of the ISO/GPS system of which this standard is
a part. The fundamental rules of ISO/GPS given in ISO 8015
apply to this standard and the default decision rules given
in ISO 14253-1 apply to specifications made in accordance
with this standard, unless otherwise indicated.

Optický princip bodové samozaostření (autofokus) je
možné uskutečnit různými seřízeními. Konfigurace
popsaná v tomto dokumentu se skládá ze tří základních
elementů samozaostřovacího optického systému,
mechanismu samozaostřování a elektronického
regulátoru.

 

The point autofocus optical principle can be implemented
in various set-ups. The configuration described in this
document comprises three basic elements: an autofocus
optical system, an autofocus mechanism, and an
electronic controller.

Tento typ přístroje je určen především pro měření ploch,
ale to je také schopen provádět měření profilu.  

This type of instrument is mainly designed for areal
measurements, but it is also able to perform profile
measurements.

Tato část ISO 25178 popisuje metrologické charakteristiky
optického profilovače (profileru) s použitím sondy
bodového samozaostření na měření plochy textury
povrchu.

 
This part of ISO 25178 describes the metrological
characteristics of an optical profiler using a point autofocus
probe for the measurement of areal surface texture.

Podrobnější informace o metodě bodového samozaostření,
viz příloha A. Čtení této přílohy před hlavní částí může vést
k lepšímu pochopení této normy.

 
For more detailed information on the point autofocus
method, see Annex A. Reading this annex before the main
body may lead to a better understanding of this standard.

 
1 Předmět normy  1 Scope
Tato část ISO 25178 popisuje metrologické charakteristiky
bezdotykových přístrojů měřicích texturu povrchu použitím
bodového samozaostřovacího snímání.

 
This part of ISO 25178 describes the metrological
characteristics of non-contact instrument for measuring
surface texture using point autofocus probing.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


